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DECRETO Nº 313, de 28 de abril de 2021.
Dispõe sobre o funcionamento do
Comércio durante o Feriado de 01
de Maio no âmbito territorial do
município de Milagres e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais, conforme Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO que o Município de Milagres já possui casos
confirmados de Coronavírus, cabendo, pois, à Administração Pública
adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo
Coronavírus (COVID-19), no âmbito do seu território;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do
artigo 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o número de casos ativos, ao longo dos dias, no
Município de Milagres, vem diminuindo;
DECRETA:
Art. 1º. Fica permitida, no Feriado do dia 01 de maio de 2021, a abertura do
comércio em geral, no território do Município de Milagres.
§1º. A permissão de abertura que trata este artigo fica a critério do proprietário do
comércio.
§2º. Deverão os proprietários dos estabelecimentos obedecer às regras
trabalhistas contidas na CLT, bem como nas normas coletivas de trabalho.
§3º. Todas as regras e protocolos estabelecidos para a contenção da proliferação
do Coronavírus permanecem em vigor.
Art. 2º. Fica mantido o funcionamento da Feira Livre do Município de Milagres
para o sábado, dia 01 de maio de 2021.
Art. 3º Fica determinado o fechamento de todo o comércio, essencial e não

essencial, durante o dia do domingo, até as 05:00h, da segundas-feiras.
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§1º. Fica excepcionada deste artigo apenas a atividade comercial abaixo:
I – farmácias e drogarias;
II – Postos de combustível;
III - Hotéis e pousadas;
IV – Borracharias e oficinas mecânicas;
V – Restaurantes, Lanchonetes
VI – Funerárias;
VII - Distribuidores de gás.
VII- Bares (dentro das medidas de prevenção e obedecendo ao distanciamento
das mesas).
Art. 4º. Permanece autorizado o funcionamento das instituições religiosas,

desde que sejam seguidas as medidas descritas em Decretos.
Art. 5º. Permanece em vigor o Decreto Estadual de nº 20.400, de 18 de abril de
2021, que estabelece a restrição noturna de circulação de pessoas das 21:00h
às 5:00h, bem como todas as medidas temporárias de prevenção ao contágio
pelo Novo Coronavírus (COVID-19),.
Art. 6º. O setor de comunicação deste Município ficará responsável a dar amplo
conhecimento a toda comunidade de Milagres acerca do referido Decreto,
através de todos os meios de comunicação possíveis e existentes.
Parágrafo único. Deverá, também, ser informado as medidas de prevenção
orientadas pela Organização Mundial da Saúde.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência
enquanto perdurar o estado de emergência internacional e/ou nacional
decorrente da contaminação pelo Coronavírus.
Gabinete do Prefeito Municipal de Milagres, 28 de abril de 2021.
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